Przewodnik projektu

Spróbuj nowych
słoiczków BoboVita!
Wprowadź razem z BoboVita
mięso i ryby do diety Twojego dziecka.

Obserwuj
blog
projektu!

Blog projektu: www.trnd.com/pl/projekty/bobovita-sloiczki
Trnd kontakt: nash@trnd.pl

Twoje zadania w projekcie
1. Zapoznaj się z zestawem Ambasadorki

3. Wyraź opinię

Zacznij od rozpakowania przesyłki i poznaj zawartość

Podziel się opinią na temat posiłków BoboVita, biorąc udział

Twojego zestawu. Zapoznaj się z przewodnikiem projektu,
w którym znajdziesz wiele cennych informacji dotyczących

w ankietach internetowych. Zaproszenie do wzięcia udziału
w poszczególnych ankietach otrzymasz e-mailem

posiłków BoboVita i projektu.

w odpowiednim momencie trwania projektu.
Wypełniłam ankiety dostępne w projekcie.

2. Odpakuj i wypróbuj słoiczki BoboVita
Podaj pierwszą porcję posiłku z mięsem lub rybą Twojemu
dziecku. Udokumentuj Wasze wrażenia, najlepiej robiąc
zdjęcia. Prześlij je następnie, logując się na swój profil na trnd.
Zamieść je również na profilach społecznościowych, dodając
hashtag #mniam #bobovita #nowościbobovita
Wykonałam zdjęcia w ramach projektu
i zamieściłam je na profilu społecznościowym.

4. Wspieraj inne Mamy swoim doświadczeniem
z posiłkami BoboVita
Po tym jak wypróbowałaś obiadki BoboVita ze swoją pociechą
i przekonałaś się, że spełniają Wasze oczekiwania, ważne jest abyś
podzieliła się opinią z innymi Mamami. Swoimi doświadczeniami
możesz dzielić się, wstawiając publikację na mediach
społecznościowych z odpowiednim komentarzem w formie opinii
oraz na platformach odwiedzanych przez inne Mamy.
Zastanów się, jakie informacje są dla Ciebie wartościowe przy wyborze
posiłków w słoiczkach z dodatkiem mięsa lub ryby dla Twojego dziecka.
Pamiętaj o tym, tworząc opinie online, które będą pomocne dla innych Mam.
Napisałam opinię online na temat nowych obiadków BoboVita.

#mniam

#bobovita

#nowościbobovita

Pamiętaj! Zaraportuj swoją aktywność w projekcie.
Linki do wszystkich publikacji w sieci koniecznie prześlij nam, logując się na swój profil
trnd. Na stronie głównej, w części dotyczącej projektu BoboVita, znajdziesz odpowiednią
zakładkę.

Zestaw Ambasadorki BoboVita dla dzieci
powyżej 4 miesiąca życia

Wprowadzamy mięso i ryby
Twoje dziecko już chętnie je różne warzywa i owoce.
Poznało też smak pierwszych kaszek. Kolejny krok
rozszerzania diety to wprowadzenie mięsa i ryb,
czyli produktów będących źródłem białka.

Zupka warzywna
z cielęcinką 125g

Zupka dyniowa
z królikiem 125g

Jarzynki z łososiem
w pomidorach 190g

Zupka warzywna
z cielęciną 190g

Mięso i ryby
w różnorodnych
warzywnych
kompozycjach

Zestaw Ambasadorki BoboVita dla dzieci
powyżej 8 miesiąca życia

Mięso – ważne źródło białka
Jarzynki z cielęciną
i kluseczkami 190g

Pomidorowa
z ryżem 250g

Te produkty przeznaczone są do uzupełnienia diety, której podstawą jest mleko
kobiece lub modyfikowane. Karmienie piersią jest najlepsze dla dziecka.

Mięso dostarcza m.in niezbędnego dla rozwoju białka i żelaza.
Wczesne wprowadzenie mięsa do diety zaleca się ze względu na
jego wartość odżywczą. Wybierając mięso i ryby, zawsze należy
zwracać uwagę na ich jakość i źródło pochodzenia.

Niezależnie od sposobu karmienia, delikatne mięso w niewielkiej ilości, jako zapoznanie
z nowym smakiem, może pojawić się w menu maluszka najwcześniej po ukończeniu
4. miesiąca jego życia.

Doradzamy

Ekspertka BoboVita
Wprowadzaj do jadłospisu dziecka różne rodzaje

Cały czas podawaj dziecku posiłki warzywne znane z poprzednich etapów,
aby mogło cieszyć się różnorodnymi smakami.
Wprowadzając ryby do diety dziecka, wybieraj te poławiane w naturalnym środowisku
i sprawdzone pod kątem zanieczyszczeń.

Nie podawaj przetworzonego mięsa w postaci kiełbasek, parówek, konserw. Takie
potrawy zawierają sól, środki konserwujące i absolutnie nie są wskazane w diecie

mięsa i ryb, by od początku polubiło wartościowe
i zróżnicowane posiłki.
Pamiętaj, że w pierwszych latach życia dziecka następuje
proces tzw. programowania żywieniowego.
To, jakie nawyki żywieniowe ukształtujesz i utrwalisz
u swojego dziecka, będzie miało wpływ na jego sposób
odżywiania się w przyszłości.

niemowląt i małych dzieci.
Nie dodawaj kostek bulionowych ani gotowych sosów, ponieważ zawierają dużo soli
i zmieniają smak potraw, a ich skład nie jest odpowiedni dla dziecka.
Wprowadzasz do diety dziecka posiłki z rybą i mięsem? Poniżej notuj wszelkie uwagi
i obserwacje! Dzięki temu poznasz, które posiłki najchętniej zje na obiad Twoje dziecko.

Napisz do nas na

Zadzwoń do nas

www.bobovita.pl

801 16 55555

Zapisz nazwy podanych dziecku posiłków
BoboVita i Twoją opinię

Od poniedziałku do czwartku
w godzinach 8.00-18.00,
piątek w godzinach 8.00-17.00

Zaznacz:

Smakowało?
Zaznacz:

www.bobovita.pl
Wtorek, środa i czwartek,
w godzinach 10.00-12.00
oraz 14.00-16.00

opłata zgodna z cennikiem
operatora

Smakowało?
Twoje obserwacje:

Porozmawiaj
na czacie

Aplikacja mobilna ”BoboVita”
BoboVita przygotowała dla Ciebie wyjątkowe narzędzie,
w którym znajdziesz wskazówki i rady dotyczące
żywienia małego dziecka do 1. roku życia.

Twoje obserwacje:

Wasz cel: wprowadzenie do diety dziecka
najwyższej jakości mięsa i ryb z certyfikowanych
połowów.

Masz pytania dotyczące żywienia i rozwoju Twojego dziecka lub produktów BoboVita?
Zachęcamy Cię do kontaktu z doradcami BoboVita, którzy chętnie odpowiedzą na Twoje pytania.
Masz pytania dotyczące projektu?
Napisz na adres: nash@trnd.pl

Udało się!
Gratulujemy!
Twoje dziecko właśnie poznało smak posiłków z mięsem i rybą.
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